w sprawie zmian w budzeciegminy na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorzqdziegminnym (ednolity tekst Dz. rJ. Nr 142 poz. 15gl z 2001 r. ze
zmianami)Rada Miejska w Sztumieuchwala,co nastgpuje:

$ 1
w budzeciegminy na2007 rok wprowadzasig nastEpuj4cezmiany:

o

1. ZwiEksza sig dochody budzetugminy o kwotE 33.160zt
zgodnie z zahqcznikiemNr 1 do niniejszej uchwaly.
Po dokonaniu zmian dochody budzetu gminy wynoszq

40.869.163
zl

2. Zwigksza sig wydatki bud2etugminy o kwotg 246.200 zt
zgodnie z zalqcznikiemNr 2 do niniejszej uchwaly.
Po dokonaniuzmian wydatki budzetu gminy wynoszq

43.345.940
zt

3. Dokonuje sig przeniesieniaplanowanychwydatk6w:
a) w dz. 600 ,,Transport i lqcznofil" rozdz. 60016 ,,Drogi publiczne
gminne"
z wydatk6w
biehqcych na wydatki
maj4tkowe
na zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja drogi gminnej
w Zajezierzu" o kwotg 142.500zl,
b) z dz. 92I ,,KuLtura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92120
,,Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami" kwotg 10.000 zl do
dz. 630 ,,Turystyka" rozdz. 63003 ,,Zadania w zakresie
upowszechniania
turystyki"
na
zadanie
inwestycyjne
pn. ,,Zagospodarowaniecentrum Sztumu w celu stworzeniawarunk6w
do ozywienia gospodarczegoi spolecznego".
4. Dokonuje siEzwiEkszeniaw nakladachplanowanych na2007 r. na :
a) nowe zadanie inwestycyjne pn.
,,Modernizacja drogi gminnej
w Zajezierz'tr"o kwotg 142.50Azl,
b) zadanieinwestycyjne pn. ,,zagospodarowaniecentrum Sztumu w celu
stworzenia
warunk6w
do
ozywienia
gospodarczego
i spolecznego"o kwotg 216.000zL,
w zalqczniku Nr 3 do uchwaty Rady Miejskiej Nr XIl68l07
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 r. pn. ,,Plan wydatk6w
maj4tkowych na rok 2007" zgodnie z zalqcznikiemNr 3 do niniejszej
uchwaly.

5 . Dokonuje sig zwiEkszenia planowanego limitu wydatkow og6lem na
zadariu inwestycyjnym pn. ,,Zagospodarowaniecentrum Sztumu w celu
stworzenia warunk6w do ozywienia gospodarczego i spolecznego"
zalqcrcriku Nr 4 do uchwaly Rady Miejskiej
o kwotE 216.000 zl
Nr XIl68l07 w sprawie zrnian w budzecie gminy na 2007 rok
pn. ,,Wydatki inwestycyjne gminy zwiqzane z realizacjq wieloletnich
program6w" zgodnie zzalqcznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly.
centrum Sztumu w celu
6 . Dokonuje siq na zadaniu pn. ,,,Zagospodarowanie
stworzenia warunk6w do ozywienia gospodarczego i spolecznego"
zwigkszenialqcznych naklad6w na rcalizacjq zadania oraz planowanych
naklad6w inwestycyjnych w roku 2007 o kwotg 216.000 zL
w zatqczniku Nr 5 do uchwaly Rady Miejskiej Nr XI/68107 w sprawie
zmian w budZecie gminy na 20P7 rok pn. ,,Wydatki na programy
i projekfy realizowane ze Srodk6w pochodz4cych z funduszy
strukturalnych i funduszu sp6jnoSci" zgodnie z zalqcznikiem Nr 5 do
niniejszejuchwaty.

L

7 . Dokonuje sig zrvigkszenia wyniku i 2rodel sfinansowania deficytu
o kwotg 213.040 zL w zal4czniku Nr 6 do uchwaly Rady Miejskiej
Nr XI16812007 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok
pn. ,,sfinansowaniedeficytu budzetowego2007 r." zgodniez zalqcznikiem
Nr 6 do niniejszejuchwaly.
8 . Dokonuje sig przeniesierl planowanych wydatk6w migdzy paragrafami
w zalqczniku Nr 8 do uchwaly Rady Miejskiej Nr VII/51/2007
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007, r. pn. ,,Plan przychod6w
i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2007" zgodnie z zalqcznikiemNr 7 do niniejszej uchwaly

Szczegolovvyvvykaz zmian zawierajqzalqczniki Nr Nr 1, 2, 3, 4, 5 , 6 i 7 do
niniejszejuchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega publikacji w Dzienniku
UrzEdowymWoj ew odztwa Pomorskiego.
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